
 

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van 
de leerlingen van Symbion 
 
 
 
 
 
Datum: 29 november 2021 
Kenmerk: PrO/ag/adm 
Betreft: Wijziging coronaregels 
 
 
 
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
 
Afgelopen vrijdag heeft het kabinet de nieuwe corona-maatregelen bekend gemaakt. Dit leidt 
tot enkele aanpassingen op school. 
 
Mondkapjes  
Bij verplaatsing is het dragen van een mondkapje verplicht. Zodra de leerling in de klas zit, 
mag het mondkapje weer af. We kunnen ons voorstellen dat de leerlingen de eerste twee 
dagen hun mondkapje vergeten mee te nemen. In dat geval kunnen ze er gratis een halen bij 
de conciërge. Vanaf woensdag rekenen we weer 50 cent voor een mondkapje. 
 
1,5 meter afstand  
Anderhalve meter afstand houden ten opzichte van de volwassenen op school, is nog steeds 
belangrijk. Het verzoek aan alle leerlingen is om de volwassenen deze ruimte te geven. 
Uiteraard letten de docenten hier zelf ook op. 
 
In- en uitgangen  
Om de leerlingenstroom te spreiden, maken we op school weer gebruik van meerdere in- en 
uitgangen. Van welke ingang uw zoon of dochter gebruik moet maken is door de mentor 
doorgegeven, of staat op de deur vermeld. 
 
Zelftesten  
Het advies aan alle leerlingen is om twee keer per week een zelftest te doen. Dit advies geldt 
zowel voor leerlingen die gevaccineerd zijn, niet gevaccineerd zijn en voor degenen die 
hersteld zijn van corona. Bij een positieve uitslag van de zelftest kom je niet op school en 
laat je je testen op een GGD-locatie. De zelftesten zijn gratis verkrijgbaar op school. 
 
Roosters  
De roosters blijven nog hetzelfde. Doordat de regels zijn aangepast is het wel zo dat er 
lessen (zullen) uitvallen. Sinds half november moeten huisgenoten van een positief geteste 
persoon ook thuisblijven. Hierdoor kunnen er minder docenten naar school komen. We 
proberen zo veel mogelijk lessen door te laten gaan. Helaas kunnen we niet altijd voor alle 
lessen een vervanger vinden. Als een klas in quarantaine moet, dan zetten we ons in om de 
theorie via online lessen te geven. 
 



 

Corona is langer onder ons dan verwacht. Zorg goed voor uzelf en voor elkaar. Ik wens u 
alle goeds  
 
 
Met vriendelijke groeten, 
namens het team van Symbion,  

 
 
Anja Geritz 
Algemeen directeur Praktijkscholen Quadraam 


